
  
 

  

 
 
Digitale overlegtafel 15 april 2020 - Regiebehandelaarschap GGZ-behandeling 
specialistisch 
 
Aanleiding 
Een aantal aanbieders heeft ons gevraagd te overwegen om het aantal professionals die het 
regiebehandelaarschap mogen uitvoeren uit te breiden met de jeugdarts. De voorwaarden rondom 
het invullen van deze functie zijn vastgelegd in onze programma van eisen. Het 
regiebehandelaarschap is vooralsnog voorbehouden aan bepaalde beroepsgroepen. In onze 
inkoopafspraken en ontwikkelovereenkomst is vastgelegd dat bepaalde aanpassingen aan de 
gecontracteerde partijen wordt voorgelegd via een overlegtafel, dit kan digitaal of fysiek. Gezien de 
huidige ontwikkelingen kiezen wij ervoor dit voorstel te delen via de digitale overlegtafel. 
 
Overwegingen om jeugdarts toe te voegen als regiebehandelaar binnen s-GGZ 
In onderstaand overzicht staat welke professionals – volgens de huidige inkoopafspraken - in de 
generalistische en specialistische GGZ als regiebehandelaar mogen fungeren. Daarbij is een 
onderscheid gemaakt in regiebehandelaars in een vrijgevestigde praktijk en in een GGZ-instelling. 
Het overzicht is gebaseerd op het Model Kwaliteitsstatuut GGZ. 
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In het programma van eisen voor perceel 3 en 6 is het volgende opgenomen: 
Aanbieder zorgt ervoor dat de regiebehandelaar (gegeven de aard van de hulpvraag en de setting 
waarin de jeugdhulp verleend wordt) relevante inhoudelijke deskundigheid bezit en voldoet aan de 
volgende voorwaarden: 
 
academische opleiding of daarmee vergelijkbaar niveau, welke onderworpen is aan een systeem 
van accreditatie en heraccreditatie en/of voorziet in gerichte bij- en nascholing (NLQF7); 
BIG-registratie (GGZ en andere sectoren) of SKJ-registratie (andere sectoren);  
relevante werkervaring;  
periodieke deelname aan een vorm van intervisie en intercollegiale toetsing. 
  



  
 

  

Model Kwaliteitsstatuut 
Deze uitgangspunten zijn bij het opstellen van het PvE gebaseerd op het Model Kwaliteitsstatuut 
GGZ. Bij GGZ-behandeling moet er, vanwege kwaliteitswaarborgen, sprake zijn van een 
regiebehandelaar die een deel van de behandeling daadwerkelijk zelf verleent. In het model staat 
aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en 
verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet 
te kunnen verlenen. Het model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van 
‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen: generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de 
Zorgverzekeringswet. Dit model is uitgangspunt geweest bij het opstellen van het PvE, maar geldt 
wettelijk niet voor de Jeugdwet; oftewel, wij zijn vrij om hier nader vorm aan te geven. 
 
In het Model Kwaliteitsstatuut staat overigens ook het volgende opgenomen: 
Voor een aantal patiënten/behandeltrajecten in de gespecialiseerde ggz kan de inzet van eenander 
type regiebehandelaar worden overwogen. De behandelaars die naast de psychiater en klinisch 
psycholoog ook regiebehandelaar kunnen zijn, zijn: de verslavingsarts, de specialist 
ouderengeneeskunde, de klinisch geriater, de psychotherapeut, de klinisch neuropsycholoog, de 
verpleegkundig specialist ggz en de GZ-psycholoog. De ggz-aanbieder maakt hierin eigen keuzes, 
mede afhankelijk van de aanwezigheid van zorgverleners binnen de organisatie of binnen het 
netwerk. 
 
Overwegingen 
Wij zijn voornemens de jeugdarts toe te voegen als regiebehandelaar binnen product GGZ-
behandeling specialistisch: 
 
Gezien het tekort aan personeel binnen het jeugddomein (met name s-GGZ) 
Wij niet wettelijk gebonden zijn aan het Model Kwaliteitsstatuut;  
In andere regio’s is de functie van jeugdarts in de GGZ al erkend als regiebehandelaar;  
Jeugdartsen zijn deskundig op het gebied van groei en ontwikkeling van kinderen;  
Dat de jeugdarts niet is opgenomen in het Model Kwaliteitsstatuut lijkt vreemd, met name doordat 
de verslavingsarts en de arts ouderengeneeskunde dat wel zijn. Dit zijn vergelijkbare specialismen, 
alleen met focus op een andere doelgroep. De jeugdarts is binnen de jeugd GGZ meer voor de 
hand liggend dan de arts ouderengeneeskundige.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Proces digitale overlegtafel 
Met dit voorstel wordt u in de gelegenheid gesteld inhoudelijk te reageren op dit voornemen. U 
heeft tot 5 mei 2020 om uw reactie te delen. U kunt uw reactie delen met 
contractmanagers@regiorivierenland.nl. Vervolgens beoordeelt team Wmo/Jeugd van Regio 
Rivierenland uw reactie. Deze beoordeling en toelichting deelt team Wmo/Jeugd vervolgens uiterlijk 
19 mei 2020 met u en publiceren wij op rivierenlandkanmeer.nl. De regio neemt vervolgens - 
mede op basis van de binnen de gestelde termijn ontvangen reacties - een definitieve beslissing. 

Voorstel tot aanpassing 
Alles overwegend stellen wij voor om ook de jeugdarts in ons overzicht voor GGZ-behandeling 
specialistisch op te nemen. Uiteraard blijven de voorwaarden die zijn gesteld voor 
opleidingsniveau en werkervaring wel van kracht (zie bovenstaand).   
 
 

https://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2016/04/Model-Kwaliteitsstatuut-GGZ-def-1.pdf



